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Hoe het 
Dictatorschap van 
de ‘EU Brussel’ 
afgedwongen wordt.



Zoals wij reeds in hoofdstuk 3 beschreven, was het ontwerp van
het Olie en Geneesmiddelen kartel voor de EU heel nauw geba-
seerd op de ontwerpen, van Arno Sölter, het hoofd van het Nazi
“Centrale Onderzoek Instituut voor Nationale Economische Een-
heid en de Grotere Ruimte Economie”. De grondbeginselen van de
strategie, die wordt gebruikt om het Brusselse Dictatorschap er door
te drukken, stammen rechtstreeks af van die welke in 1933 door de
Nazi’s werden gebruikt nadat de Machtigingswet van het kartel in
het Duitse Parlement werd aangenomen.

Het opzetten van een Europese
controlestaat.

Eén van de voornaamste doelen
van het kartel in de dertiger en
veertiger jaren was om Europa in
een totalitaire staat te veranderen,
waarbij alle tegenstand tegen het
Nazi Regime uitgeschakeld kon
worden. Om dit te bereiken moes-
ten de Nazi’s zich toeleggen om op
uitgebreide schaal de bevolking te
bespieden. De instanties, die daar-
mee in Duitsland voornamelijk be-
last werden, waren de Sicher-
heitsdienst (de veiligheidsdienst)
en de Geheime Staats Politie (de
Gestapo). Aangezien de afluister-
technieken toen nog niet ver ontwikkeld waren, moesten zij het
voornamelijk hebben van het werk van verklikkers en de bereid-
willigheid van het volk om elkaar te verraden.
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Hoofdkwartier in Berlijn van de Ge-
heime Politie van de Nazi’s (de Ge-
stapo). De grondbeginselen voor de
strategieën van de hedendaagse EU te
Brussel stammen regelrecht af van die,
welke de Nazi’s gebruikten nadat het
Duitse Parlement in 1933 de Machti-
gingswet van het kartel had aangeno-
men. (Bron: Wikipedia).
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In de hedendaagse EU worden moderne 21ste eeuwse technieken ge-
bruikt, die het opbouwen van een Europese politiestaat een veel een-
voudiger maken. Door het afluisteren van de communicaties tussen
de burgers onderling per telefoon, e-mail of internet en het nog steeds
uitgebreid toenemen van hoogstaande technische afluister-, en spio-
nagemiddelen, komt de lang gekoesterde wens om een totalitaire staat
in Europa te stichten, steeds meer in zicht.

Bewaren van de 
persoonlijke contacten 
van de burgers

De Opslag van Gegevens
Richtlijn, die in 2006 werd
aangenomen, dwingt alle 27
lidstaten van de EU zeker te
stellen dat telefoonmaatschap-
pijen, internet providers en an-
dere communicatiebedrijven
al hun communicatiegegevens
van niet minder dan 6 maan-
den tot 2 jaren op te slaan. Volgens de wetgeving moeten de 
communicatiebedrijven alle details van de telefoongesprekken,
schriftelijke berichten, e-mails en internetgebruik van al hun klanten
ter beschikking kunnen stellen aan de regering.

Alsof dit nog niet genoeg is, werd er in juni 2010 aangekondigd, dat
alle 300 leden van het Europese Parlement (LEP) een plan ondersteun-
den om zelfs veel omvangrijker gegevensbestanden op te slaan, dat in-
ternet zoekmachines zou dwingen details van webnaspeuringen tot 2
jaren op te slaan ten dienste van mogelijke beoordeling door de auto-
riteiten. Hoewel op het moment van schrijven de “schriftelijke akkoord-
verklaring” van de LEP’s nog geen wet is is het een duidelijk teken, dat
de verschillende instellingen van de EU, bezig zijn om Europa in een
totalitaire staat om te vormen. En daarbij voor niets terugdeinzen.

In 2010 kregen het Italiaanse parlementslid
Tisiano Motti (links) en het Sloveense par-
lementslid Anna Záborská (rechts) het ge-
daan om de steun van meer dan 300 leden
van het Europese Parlement te verkrijgen
voor hun voorstel om internet zoekmachi-
nes te dwingen details van web onderzoe-
ken voor minstens 2 jaar te bewaren voor
mogelijk onderzoek door de autoriteiten.
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Opslag van vertrouwelijke persoonlijke gegevens van burgers

Begin 2010 werd bekend dat er grote hoeveelheden vertrouwelijke
persoonlijke gegevens van Europese burgers werd opgeslagen in
een enorm groot, over heel Europa verspreid computer netwerk,
dat meer dan 500.000 ingangen heeft.

Bekend als het Schengen Infor-
matie Systeem, bevat het systeem
een enorme hoeveelheid per-
soonlijke gegevens met inbegrip
van namen, geboortedata en 
geboorteplaats, nationaliteit, li-
chamelijke bijzonderheden en
andere details van mensen, die
onder “stille bewaking” stonden. 

Tot stand gekomen als gevolg van
het zogenaamde Schengen Ak-
koord – dat in 1985 als een stap
voorwaarts tot de vorming van
een Europese Superstaat – alle
controle tussen de landsgrenzen
van de lidstaten van de EU op-
hief. Het systeem bestaat uit een
nationale afdeling en een tech-
nisch steunpunt in Straatsburg in
Frankrijk.

Ten tijde van dit schrijven wordt verwacht dat een uitgebreider SIS
database, bekend als SIS2, begin 2013 in gebruik genomen kan
worden om daarmee het aantal “waarschuwingen” te verhogen van
31 miljoen tot 70 miljoen. Maar een officieel werkdocument van
de Europese Commissie voorziet echter een veel grotere database
en bepaalt nadrukkelijk, dat het nieuwe systeem getest moet wor-
den met de mogelijkheid om up te graden naar 100 miljoen “waar-
schuwingen”.

Grote hoeveelheden vertrouwelijke
persoonlijke gegevens betreffende Eu-
ropese burgers zijn opgeslagen in een
gigantisch computer netwerk over heel
Europa dat meer dan 500.000 toegan-
gen heeft.
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Het bewaken van “abnormaal gedrag”

De Eu Brussel spendeert miljoenen euro’s
aan de ontwikkeling van een soort “Orwel-
liaanse” (George Orwell was de schrijver
van het boek ‘1984’; ‘Big Brother is Wat-
ching you!’) computertechnieken ontwor-
pen om CCTV (Close Circuit TV) beelden te
onderzoeken en het internet af te zoeken
naar “abnormaal gedrag”.

Met het programma dat bekend staat als
“Project Indect” (zie Wikipedia) laat het een
computerprogramma ontwikkelen dat auto-
matisch informatie opneemt uit websites,
CCTV beelden, discussie forums, archief-
diensten, onderlinge netwerken en zelfs af-
zonderlijke computers.

Open Europa, een onafhankelijke denktank,
meent dat de informatie, die door Project Indect wordt vergaard
door het European Joint Situation Centre (SitCen), een bij slechts
heel weinigen bekende organisatie, dat door vele waarnemers wordt
gezien als het feitelijke begin van een Geheime Dienst van de EU.
Een deel van het zogenaamde “Europese Buitenlandse Actie Dienst”
wordt geleid door de Europese Minister van Buitenlandse Zaken en
Vice President van de EU te Brussel, Catherine Ashton – wiens vorige
positie in de EU bestond uit het doorvoeren van patenten op genees-
middelen. Van SitCen is inmiddels al bekend dat het over een groep
geheime agenten beschikt, die vanuit de Europese hoofdsteden
wordt ondersteund.

Recherche-, en vervolgingprogramma’s vermeerderen zich in de EU
momenteel zo vlug dat, volgens Stephan Booth een Europa analy-
ticus, er nu al 17 wethandhaving systemen en databases werkzaam
of in ontwikkeling zijn, waarvan er 6 het verzamelen en opslag van
persoonlijke gegevens op EU niveau vereisen.

De EU te Brussel spendeert
miljoenen Euro’s aan de
ontwikkeling van een soort
‘Orwelliaanse’ computer-
technieken ontworpen om
CCTV beelden te onder-
zoeken en het internet af te
zoeken naar “abnormaal
gedrag”.
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Observatie van mensen die “radicale gedachten” verspreiden

In juni 2010 kwamen bewijsstukken boven water betreffende een
massaal bewakingsproject van de EU om informatie te verzamelen
van personen en groepen waarvan men meende dat zij “radicale
gedachten” verspreidden. De personen en groepen in de bewijs-
stukken, staan beschreven als mensen betrokken bij „antiglobali-
satie“ of “nationalistische” groeperingen.

In de typische soorten van
bewijsstukken is het vergaren
van informatie gericht op de
vrienden van de betrokken
personen, familie, buren, in-
ternet gebruik, psychologi-
sche trekken, godsdienst,
status in het sociaaleconomi-
sche verkeer, en zelfs “mon-
delinge opmerkingen” – naar
wij aannemen aftappen van
telefoongesprekken – die zij
maakten met betrekking tot
politieke kwesties.

Uitgaande van de inhoud van
deze bewijsstukken lijkt het
redelijk om aan te nemen, dat
iedereen, die actief en open-
lijk tegen de overname is van
Europa door grote industriële bedrijfsbelangen, van nu af aan door
de EU ter observatie worden gesteld wegens het bevorderen van
radicale gedachten.

Nog verontrustender is zoals wij hierna zullen opmerken dat de EU
in de komende jaren waarschijnlijk zelfs de politieke keuze vast zal
leggen van Europese burgers, die een petitie ondertekenen.

De EU Brussel is bezig informatie te
verzamelen aangaande mensen, waar
zij van meent dat zij “radicale gedach-
ten” verspreiden. De mensen, die onder
deze geheime observatie zijn gesteld
volgens het “Big Brother is watching
you” systeem, zijn hen, die betrokken
zijn bij “antiglobalisatie” of bij “natio-
nalistische” groepen.
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Beheersen van de politieke overtuigingen van haar burgers

Het zogenaamde “Europese Burgers Initiatief” (ECI) dat door het
Europese parlement werd goedgekeurd in december 2010, wordt
door de EU valselijk voorgesteld als “een nieuwe vorm van burger-
lijke deelneming in de vorming van de politiek van de Europese
Unie”.

Ingevoerd onder de massale tegenstand
van het dictatoriale Verdrag van Lissa-
bon, tracht het ECI de EU Brussel te
portretteren als een democratie, die het
de Europese burger mogelijk maakt om
op de Europese Commissie een beroep
te doen om politieke initiatieven, naar
voren te brengen. Achter deze vriende-
lijk klinkende holle leuzen, blijkt de
waarheid heel anders te zijn.

In plaats de verzoeken van burgers een
kans te geven de dictatoriale verdragen
van de EU Brussel te herzien, staat het
ECI slechts toe om voorstellen in te die-
nen “over zaken waar zij menen dat
een wettelijke maatregel van de Unie vereist is met betrekking tot
het opleggen van de Verdragen”. Met andere woorden, voorstellen
van burgers, die ook maar tegen enig onderdeel van de Brusselse
Verdragen zijn of die tegen de “waarden" van de EU zijn – worden
niet aangenomen.

Maar dat is nog niet alles. Om de handtekeningen van de burgers
ook maar door de EU aangenomen te krijgen stelt het ECI uiterst
bureaucratische en verzwarende regels op. In feite zo erg, dat Eu-
ropese actiegroepen nu al vast stellen dat het enorm moeilijk zal
zijn om een verzoek met enig succes in te dienen.

De heimelijke bedoeling van
de EU in het opzetten van het
"Europese Burgers Initiatief" is
het verkrijgen van politieke
overtuigingen van de Euro-
pese burgers.
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Echter het meest verraderlijke aspect van de hele ECI is de eis van
de EU, dat alle handtekeningen van de burgers vergezeld moeten
gaan van – hun volledige namen, hun adressen, hun geboortedata
en – plaatsen, hun nationaliteiten en hun ID-kaartnummers. (Kleine
verschillen per lidstaat daargelaten)

Het mogelijk maken van “openbare deelneming in het Europese
politieke vormingsproces”, zoals wordt beweerd, is de ware bedoe-
ling van de EU om het ECI op te starten een onwettige mogelijkheid
te vormen om de politieke overtuigingen van de Europese burgers
op te slaan.

Afluisteren van gesprekken in 
Europese steden

In een scenario die heel veel over-
eenkomsten heeft met de soort van
wereld, die door George Orwells
klassieke roman "1984" wordt be-
schreven, wordt momenteel in ver-
schillende Europese steden al een
geheim toezichtsysteem toegepast
dat met behulp van verborgen micro-
foons de gesprekken van de burgers
afluistert. Van de techniek, die Sigard
wordt genoemd, wordt beweerd dat
het “asociaal gedrag” kan voorspellen

door gegevens te analyseren, die door de ontvangstapparatuur wordt
geregistreerd.

Actiegroepen voor Burgerrechten en Bescherming van de privésfeer
hebben al gewezen op het enorme gevaar voor misbruik van deze
vorm van toezicht waarin letterlijk iedere burger als een potentiële
misdadiger wordt beschouwd en daardoor het systeem in de rich-
ting van een totalitaire politiestaat gaat.

Een geheim toezichtsysteem dat ge-
bruik maakt van verborgen micro-
foons om gesprekken van burgers af te
luisteren wordt momenteel al in ver-
schillende Europese steden toegepast.
Bijvoorbeeld in Amsterdam zijn 20
microfoons gemonteerd boven de lo-
ketten van het Centraal Station.
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Het is daarom veelbetekenend dat Sound Intelligence, het Neder-
landse bedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering van de Sigard
techniek, zelfs heeft voorgesteld dat politieauto’s met microfoons
uitgerust moeten worden en tijdens het patrouilleren naar “tekenen
van problemen” te speuren.

Afluisteren en vastleggen van gesprekken van vliegtuigpassagiers

In de toekomst wordt het ook mo-
gelijk dat men vliegtuigpassagiers
gaat afluisteren als zij in een vlieg-
tuig reizen. In 2010 werd bekend
gemaakt dat de EU onderzoek be-
kostigt van de Universiteit van
Reading in Engeland, dat er op ge-
richt is om een combinatie van ca-
mera’s, microfoons, computer-
systemen en nog andere systemen
te combineren om de gesprekken
van passagiers af te luisteren en
hun gedragingen tijdens de vlucht
vast te leggen. Het betalen van deze kosten heeft een aantal Euro-
pese Burgerlijke Vrijheid activisten, die heel sterk tegen de ontwik-
keling zijn van het spionagesysteem van de EU met belastinggeld
van de burgers, erg verontrust.

Spionnen in de lucht

In dezelfde lijn staat de ontwikkeling van UAV's (Unmanned Aerial
Vehicles) voor de observatie van woongebieden. Het staat bekend
als het Drones project en de plaatsen, die worden aangeduid als
toepasselijke gebieden voor het idee zijn naast openbare plaatsen
ook vliegvelden.

De Brusselse EU financiert onder-
zoek naar elektronische apparaten
voor het afluisteren van gesprekken
van vliegtuigpassagiers.
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Sommige lidstaten zijn al heel ver
in de voorbereidingen voor UAV
observatie van hun bevolking. In
het Verenigd Koninkrijk bijvoor-
beeld hebben zowel het Ministerie
van Defensie als het Ministerie van
Binnenlandse zaken uitgebreide
UAV toepassingsplannen ontwik-
keld, terwijl er voorbereidingen
worden gemaakt om onbemande
drones te gebruiken ter ondersteu-
ning van politiewerkzaamheden en
het monitoren van burgers.

Voorstellen om „zwarte dozen“
in auto’s te monteren

In een vrij onbekend driejarig
onderzoek “Project Veronica”
genaamd, maakt het EU plan-
nen om auto’s te voorzien van
een soort “zwarte dozen” verge-
lijkbaar met de dozen in de
luchtvaart. De dozen, ook be-
kend als Gebeurtenis Gegevens
Opnametoestellen (Event Data
Recorders = EDR) zouden ver-
anderingen als snelheid, hoe en
wanneer de remmen, de claxon
en de richtingaanwijzers wer-
den gebruikt, kunnen aangeven
en meer van dat soort zaken.

Hoewel door voorstanders van het systeem wordt beweerd, dat het
voornaamste doel van de dozen is om verzekeringsmaatschappijen
en de politie in staat te stellen oorzaken van auto ongelukken met

Om de EU te Brussel in staat te stellen
een bijna volledige bekendheid met
de bewegingen van de Europese bur-
gers te verkrijgen, maakt de EU te
Brussel plannen om auto’s uit te rus-
ten met een soort “zwarte dozen” als
in de luchtvaart worden gebruikt om
daarmede de reizen en routes van de
burgers kunnen observeren.

De EU Brussel heeft onderzoek ge-
steund naar de ontwikkeling van On-
bemande Lucht Voertuigen (UAVs)
voor monitoren van woonwijken.
(Afbeelding namens: Wikipedia). 



Hoe het dictatorschap van de EU Brussel afgedwongen wordt

215

zekerheid vast te stellen, is de werkelijkheid dat, indien gecombi-
neerd met ander opsporingsgegevens, zoals die van mobile telefoons
en bestaande verkeersbesturingssystemen, de dozen zouden de Brus-
selse EU in staat zouden stellen om bijna alle activiteiten/bewegingen
van de Europese burgers te registreren.

Eind 2009 werd een laatste rapport over Project Veronica gepubli-
ceerd en aanbevolen werd dat de EU een richtlijn zou indienen om
ongevalgegevens opnameapparatuur in verschillende soorten van
Europese voertuigen en weggebruikers in te bouwen. Er bestaan
echter plannen om zodra deze eerste apparaten door de burgers
zijn geaccepteerd, geavanceerde indringende technieken – zoals
reisgegevens opslag apparaten, die gegevens kunnen opnemen voor
“observatiedoeleinden” gedurende de rit – te gebruiken.

Biometrische catalogisering en 
identificatie van burgers

Een onthullende bekendmaking eind
2009 door Giesecke & Devriendt,
een bedrijf dat voorziet in technolo-
gische zaken met een hoofdkantoor
in München, suggereert dat de EU
bezig is om een systeem van biome-
trische catalogisering en identificatie
aan haar burgers op te leggen. Zij
beschrijven een Europees onderzoek
bekend als “Project BioP@ss” dat zij
het “grootste chip card onderzoek
project in de EU” noemen. Het
nieuwsbericht vat het doel van het
project samen als “de introductie van een elektronische ID-kaart
met het formaat van een chip en die door de gehele Europese Unie
geldig is”.

Europese burgers kunnen uiteinde-
lijk een nachtmerriescenario tege-
moet zien, dat hun DNA, vinger-
afdrukken en persoonlijke gegevens
beschikbaar zijn voor de EU door
een druk op een knop.
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Als aanvulling op de basis ID-kaart, is de kaart echter ook bedoeld
om te voorzien in een veilige manier van dienstenlevering van re-
gering en openbare instanties. Houders kunnen via internet zich
makkelijk identificeren en machtigen.

Als men tussen de regels leest lijkt het doel, dat van de Europese
burgers vereist wordt dat zij de kaart gebruiken voor het doorgeven
van een verhuizing, een kentekenbewijs aanvragen, een belasting-
formulier invullen, toegang tot diensten van de detailhandel, de
banken en de verzekeringsmaatschappijen.

Verontrustend echter is de mogelijkheid, dat de Europese burgers
terzijnertijd geconfronteerd worden met een afschrikwekkend sce-
nario waarbij hun DNA, hun vingerafdrukken en persoonlijke ge-
gevens voor de EU Brussel toegankelijk zijn met een druk op een
knop.

Nog erger! Beslissingen op het gebied van “nationale beveiliging”
door de EU schijnen te worden gemaakt door bedrijven, die er uit-
eindelijk grote winsten mee maken.

Volgens een in het Verenigd Koninkrijk gestationeerde burgerlijke
vrijheid observerende groep Statwatch genaamd, is het ontwerp van
een € 1,4 biljoen kostend Europees Beveiliging Onderzoek Pro-
gramma (ERSP) “uitbesteed aan dezelfde grote bedrijven, die er het
meest aan zullen verdienen als het ingevoerd wordt“, zoals de de-
fensie bedrijven Thales, Finmeccanica, EADS, Saab en Sagem Dé-
fénsé Sécurité.
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